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Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 ft 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler ıçin 

12 aylığı ~700 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

l 20 kuru§tur. ı 
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Ekonomik Haberler 

' 5 

.. 

Geçen haftanın piyasa hareketi 
it ~eçen hafta içerisinde İngiliz 
t._~ın külliyetli miktarda yumar-
, arltnıza talip olması bütün 
:'.Yasalarımızda büyük memnu
'Ytt uyandırmıştır · 
Esasen harici ve dahili ticari 

'btıaınelelerimiz de çok iyi de· 
taı:ıı etmektedir. Geçen hııfta 
~1nda bazı maddelerimizin pi· 
'- vaziyeti söyledir : 
8uğday: 

at Piyasalarda hiç bir tebeddül 
b !lıaınıştır. Anadoludan gelen 
llı~dayların mühim bir kısmı 
ı 0t'ak Mahıulleri Ofisi na mana 
lt~~•kte ve ~taşa arzedilmek-

ır. 

~rpa: 
~ tçen hafta zarfında muvare· 
,, lııı a:ılığı yüzünden arpa fi. 
"'ti ~ d llrındn kilo başına beş par~ 
()~ lr bir tereffü kaydedilmiitir. 

0~itr taraftan Samsunda F.O. q. 

Ilı ~•k ehemmiyetli satışlar ol 
~la.dır. Piyasa sağlamdır. 

ltinç: 
'l.tı Ctçeo hafta az mal gelmesi yü
ltltıd~rı fiyatlarda tereffü ema· 
~ttı belirmiş ise de bilahare 
~••aya fazla mal dökülmesi 
~ t?iııe vaziyet eski halini almış· 
~~Fiyatlar ; birinci Orhangazi 
~ 35 - 36, ekstra Toıyalar29-
f)i' •ıra Mersin ayarlara 26 - 'l7, 
~~iltbalur ekstra cinsleri 27 • 28 
~ tlıt aralaraoda temevvüç et· 

t4'ted· (;' ar. 
.... &.ıulye : 
rta . 

lttd nıa ve ltelyaya son zaman· 
4- ' llıiihim partiler satıldığın· 
~ .; fiyatlarda cinslerine göre 
~ kuruş kadar bir yükselme 
~dtdilıniştir. Taleb fazlalığı 
hl••rıda bu fiyatların daha zi· 
>-. t artması muhtemeldir. Pil trıiitelıavvildir. 

iflik. 
~ liafta ;arfıoda 150 balya mik
~t:tıd,!l tiftik satılmıthr. Bu mali;; ltalyaya sevkedileceği an· 
~ ~ıştır. Ehemmiyetli miktar
~G~lıftik ihraç edilebilmesi için 
\til Cıtııetiwiz yeni mahreçler 
~ci)~ktadır. Ziraat Bankasının 
ıtı, Ye avans vermeğe başla

~r:' liftik mıntakalarındaki fiyat-
\' ltsir etmittir. 

~Pak: -
ltt ttı~" zarfındaki sataş 600 ba
>ttl' •ktarındadır. Bu malların 
1ı11d 

1 llıensucat fabrikaları tara· 
llıi.t~n satın alındığı teshil e:lil· 
~ ., z· 

tııd • ıraat Bankasının mev· 
~llll •loklardan mübayaatta bu-
4itil C~ğı resmen alakadarlara bil· 
ltrı.11~'Ş ve mübayaa şekillerinin 
'ııı~ ;rdizasyon nizamnamesine 
~tt~ ılc tiplerden yapılmo&1 ta
~lir c:tıniştir. Fakat şimdiye 
~~ t bankaya satılan mallar 

llzdır 
ltn • 
"aıat birlikleri tesbit edildi. 

ı f t • 
~1/11 kurulacak ithalat birlik· 
'~.'_11 bazırhklarrna devam olun· 

ıı "-.dır. 
.ı L fe • 
I~ ~ b~ı tekildt• bir kısım limitet-
,ı•, '-ı~tlik lııaline gelecek, bir 
(. 'ıı: •n Şekli de11tişecek ve •Ü-

' 1 ,. " arta ıs ., 
t ,( '~ttı it cak, bir kısmı da ye· 
r_ 'feıı• Urulacaktır. 

1 ~ ~: () 
1 ~irlikler şanlar olacak· 

r ~~i, ttıtrı , kösele ithalatçılar bir
~~liti &deni evra ve mal:ıemeıi 
~~ ~~v~l ve kanaviçe itha· 

bırlıği, çay ve kahve it-

halatçılar birliği, manifatura itha· 
latçılar birliği, kağıt ve mukavva 
ithalatçılar birliği, cam ve züc· 

1 cacıiye ithalatçılar birliği, saııayie 
mahsus boyalar, sanayi ve zira
ata ait kimyevi maddeler ithalat
çılar birliği 

Bunlardan başka yenideıı itha· 
lat birliği kurmnk üzere Ticaret 
Vekaletine müracaatler yapıl· 
mışhr. 

Ekmeğin çeşnisi bugünden iti
baren değişiyor 

İstanbul Belediyesi Daimi Eu
cümeni tarafından kabul olunan 
ekmek çeşnisinin tatbikıııa bu 
günden itibareıı başlanacaktır. ' 
Yeni çeşni buğday, halitasınm 

terkibi itibarile eskisinden çok 
farklıdır. Bu ekmeğin rengi bi· 
raz daha sara olacaktır. Evvelce 
İstanbul ekmeğinin yüzde 15 i 
sert, yüzde 75 i yumuşak buğ· 
daydao terekküb etmekte ve 
içinde yüzde 10 çavdar kabul 
olunmakta idi. Şimdi ise ekme
ğin yüzde 25 • 30 u sert ve mü
tebakisi yumuşak olacak, fakal 
Daimi Encümeniıı kabul ettigi 
esasa göre çavdar miktarı yüz. 
de beşi geçmiyecektir. 

lngiltereye yumurta ihracı 
İngiltere ile yapılan yeni an-l] 

laşma mucibince lngiltereye İı
tanbuldan her hafta IO bin san· 
dık yumurta ihraç olunacaktır. 
Bu şekilde sevkiyat iki ay.müd· 
detle devam edecektir. iki ay 
sonra başka bir anlaşma yapıla· 
cakbr • 

İngiltereye gönderilecek yu
murtalar natürel evsafında ola· 
cakbr. Yalnız fint hus•sunda bir 
ihtilaf noktası vardır. İngilizler 
105 - 110 şilin teklif etmişlerdir. 
Yumurta ihracat tacirleri ise da· 
ha fazla fiat istemektedirler. Pi-
rimle beraber iki sandık yumur· 
ta bedelinin 49 • 50 liraya ~et
mesi icap etmektedir. 

Demirlerin satış fiatları tesbit 
edildi 

Ticaret Vekaleti, birlik tara
fından ıipariş olunup da şehri· 

mize ı-elen ve satışa çıkarıla
cak olan demirlerin ıatış fıatla-
rım tespit etmiştir. Bu fiatlar 
asgari IU,52, a~ami 19,52 ku· 
ruştur. Bu fiatlara evvelce tes-
pit olunan kamı ilave edildik
ten sonra sahş yapılabilecektir. 

Demir İthaliitçilar Birliğinde 
bir toplantı yapılacak ve yeni 
gelen demirlerin tacirler arasın· 
da tevziat şekli kara:rlaştmla· 
caktır. 

İtalyaya hurda demir ihrac e· 
derek mukabilinde demir ithali 
üzerinde mutabık kalındığını 
evvelce yazmıştık. Bu Hurda 
demirler Ziraat Bankası elile 
toplanacak ve ıtalyaya sataş yine 
banka tarafından yapılacaktır. 

Anlaşma mucibince ilk parti 
10,000 ton aevkolunacakhr. 
Bunuıı yüzde 66 sı demir o
larak verilecektir. 

Yeni silolar yapılıyor 
Toprak mahsulleri Ofisi U· 

mum müdürlüğü memleketimi
zin muhtelif yerlerinde ve bil
hassa demiryolu istasyonlaraoda 
buğday stoklara vücude getir
mek üzere yeni ambar ve silo
lar yaptırmaktadır. 

Bu meyanda Çorlu ist81yo· 
nunda 36 bin küsür lira aarfile 
büyük bir ambar ve idare bi
na11 inşaatına önümüzdeki ay 
içinde başlanılacaktar. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Türkiye ile Yunanistan Ara!~ndan Ticaret ve Tediye Anlaşması 

(Dünkü nüshadan devanı) 
Madde 1 1, - İki taraftan her A nüshası 

birisi diğer taraf emteasının MEMŞE ŞEHADETNAMESi 
kendi ülkesine salahiyetdar her 
hnngi bir gümrük dairesinden 
ithaline müsaade etmeği taah· 
hüd eyler. 

Madde 12 - İşbu anlaşın ile 
kurulnn tediye sulleri Türkiye 
ve Yunanistana orada istihlak 
edilmek üzere, bilfiil ithal olu
nan mallara tatbik kılanııcaktır. 

Bu takyid hükmü transit yolu 
ile ve Yunan limanları veya 
merkezleri vasıtasile diğer ec· 
nebi memleketlere ihrac edilen 
Türk mallarına aid dövizlere 
şamil olmiyacaktır. 

Madde 13 - İşbu Ticaret ve 
tediye anlaşması 20 mart 1940 
dan itibaren b r müddetle mute 
ber olacaktır. Hitam tarihinden 
iki ay evvel fesholunmadığı tak· 
dirde, kendilıginden, senelik de
vreler için temdid edilecektir. 

Ankara'da Fransızca iki nÜs· 
ha olarak, 11 mart 1940 tarihin
de tanzim olunmuftur. 
N. M~nemenciotlu R.Raphael 
N. N. Keşmir A.Deliatos 
B. T. Şaman 

Gönderan Gönderilen( l) 
isim 
İlrnmetgih 
Sokak : 

İsim : 
İkametgah : 
Sokak : 
Emteanın cinsi : 
Ambalajm tarzı : 
Denk adedi : 
Marka No. 

Sıklet : 

Kıymet : 

Sevk yolu 

( Gayri sai 
( Safi 
( Fob. : 
( Cif. : 

Kg. 
Kg. 

. . . Ticaret ve Ssnayı Odası yu 
karıda gösterilen eılıteanın Tür
kiye Cümhuriyetile Yunanistan 
Krallığ'ı arasındaki 1 IMart 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş· 
ması hükümlerine tevfikan 
Türk-Yunan menşeli oldugunu 
tasdik eder .. 

19 •• 
Zirde imzalarını koyan • 

Türk-Yunan Gümrük Burosu 
memurları yukarıda zikredilen 
emteanm bilfiil ithaljstihlake ar· 
zedildigini tasdik eylerler. 

Tarih . • . • • Mühür 
(Bitti) 

afta işlerı - Vlalzeme-Harita 
lstanbul Belediyesinden : 

Yalova • Hamamlar asfalt yolunun tamiri açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 3213 lira 89 kuruş ve ilk teminatı 241 lira 
5 lrnruştur. Keşif ve. şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kale 
minde görülecektir. ihale 13,5.940 pazartesi günü saat 14 te Dairııi 
Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tubları, ihaleden 8 gün evvel nafıa müdürlüğüne miirtıcaatle alacak
lari fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalaril~ ıhale 
a-ünü muayyen s atte Daimi Encümende bulunmaları. 

Kartal Belediyesinden : 
Kartal Çarşı caddesinin iki yerinde su menfez ve kanallar 

yaptırılacaktır. Beherinin muhammen keşif bedeli 148 lira 59 kuruş· 
tur. Ayni cadde üzerinde ayrıca üçüncü olarak üstü betonarme ka- l 
pakh gro beton mecralı bir menfez daha yaptırılacaktır. Bunun da 
muhammen keşif bedeli 41u lira 13 kuruştur. İşbu inşaat 20.4.940 
tarihinden itibare 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
11 mayıs 940 cumartesi günü saat 10,5 ta Kortal belediye encüme. 
ohıde yapılacağından talip olanlarao muayyen gun ve suatte % 7,5 
pey akçelerile encümende hazır bulunmaları, şartnnme ve keşifleri 
görmek istiyenlerin her gün belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Adana Memleket. Hastanesinin 3500 lira muhammen bedeli te• 

mirat ve tadilatı 940 Senesi Mayısının l l ici cumartesi ıüuü saat 
9,30 Seyhan Vilayet Daimi ancümeninde açık eksiltmeye vnolmuş. 

h~ ' 
İsteklilerin gerekli veaikalariyle eksiltme günü ve snatte Vilayet 

daimi encümenine, F~nni şartname ve keşifnameyi görmek üzere 
de her gün Hastane idaresine müracaatları ilan olunur. 

* •.., Adana Nafıa garaj ve tamirhanesi ikinci kısım in· 
ıaatı 1485 lira bedel ile açık eksiltmeye konulmu§tUr· 

Eksiltme 1 ı.S.940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
dokuzda Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

İsteyenler bu ite ait keşifname ile sair evrakı görmek 
üzere Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilir. 

lıteklilerin 111 lira 38 kuruş muvakkat teminat yatırması 
ve bu iti yapmağa iktidarının müsaid olduğuna dair ehliyet 
vesikası almak üzere ihale tarihinden evvel vilayete müra· 
caat etmeleri lazımdır· 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyon uhdan : 
Kütahyadaki askeri kışlasının tamirine talib çıkmadığmdan 30 

nisan 940 salı günü saat 15 de yeniden pazarhi'ı yapılacaktır. Keşif be· 
deli 58IO lira ilk teminata 1183 liaa 82 kuruştur. Şartname plan ve 
ketifleri İst. Lv· Amirliği ve Balıkesir kor satınalma komisyonların· 
da a-örülür. Taliplerin kanuni veıikalarile B&lıkeıirde kor 1&tınalma 
komisyonuna ı•lmeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 30. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları : 
Peribot inş. (No 1385) 
Eczayı tıbbiye ve iod (No 1387) 
Dirhem (No 1388) 

Gres yatı (No 1388) 
Don yağı (No 1389) 
E bise diktirilml!aİ (No 1390) 
Rontgen cihazı ve teferruatı (Ne 1391) 

İsparta Ask. SAK: · 
Un (No 1386) 

M. M. V. SAK: 
Voltmetre (No 1402) 
Seyyar benıtin tankı {No 1387) 
Saraç hefrbui (No 1395) 
Fotin (No 1401) 
Mutef. binnlar tamiri (No 1402) 

Edirne Ask. SAK: 
K. üzüm (No 1387) 
Hamur makineei (No 14fl0) 
Er çamaşırı (No 1403) 
Nobut, .ahun, k. mercimek (No 1403) 
İstanbul P.T. T Müd.: 

Flektrik tesieatı (No 1388) 
Müveı.zi çantası (No 1391) 
İnbiıarlar U. Müd. 

Rcçir.a (No 1389) 
Tuz. çuvalı (No 1392) 
Bakalıt kapak (No 1392) 

Afyon P.T.T. Müd.: 
P.T.T. binııs tamiri (No 1390) 

Mersinli Fidanlığı Müd. : 
Havuz ioş (No 1390) 

Kütahya Vilayeti : 
Ameliyatlaane lamba•ı, bakterioloji etii
vü (No 1390) 

Ankara Belediyesi : 
Buz. bayi iti (No 1391) • 

İst. Belediyesi : 
Çatı ve ahır tcımiri (No 14 2) 
Büro ve memur binuı iaş. (No 1391) 
Tahta (No 1402) • 
Beyaz ve ka~ar pe)niri (No 1393) 
Kundura malzemui, kqm, !O.tık hortum 
(No 1402) 

TürkkufU Gen. Direk.: 
1 Çelik malıteme (No 1391) 

1 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd.: 

Benzin (No 1392) 

İzmir P. T. T. Müd. : 
Foti.n ve i•karpin (No 1393) 

Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası: 

S.tış makbu"ZU tabı (No 1393) 

Balıkesir Vilayeti : 
Menfu. ve köprii tamiri (No 1394) 
İst. Askeri Fabrikalar: 

Hamızı azot (No 1394) 
Askeri Fabr. U. Müd.: 

Demir eaç levha (No 1197) 
Kükürt (No 1399) 
Pamuk yatı (No 1406) 

Selimiye Aık. SAK : 
Süt (No 1395) 

Tophane Lvz. SAK: 
Su buhar kazanı tamiri (No 1401) 
Sa kovuı (No 1401) 
Muhtelif renlr makara (No 1399) 
Şerit (No 14011 

İst. Hava Aktarma Ambarı Dir.: 
~r kaputu d ilctirilmeııi n lrundura(No 1401) 
Kazaa ve bakraç (No 1401) 

Güm. Mub. Gen. Kom. İst. SAK: 
Sömikok (No 1401) 

Edirne İnhisarlar Batmüd 
Helıi. tuimatı (No 1401) 
İst. Komut. SAK : 

Kuma ve kürek kılıfı (No 1403) 
Haberci köpe~ (No 1360) 
İıtanbul Maarif Müd.: 

Yatak ve yutılc kılıfı (No 1402) 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alınmıt nu• 
maralar. işin hangi aayılı guetede nefr
oldu~nu gÖ•tcrir. 

{*) Sonunda yıldız iıareti bulunan itle 
miinyedeye aittır. 

Gireson Nafıa Müdürlüğünden: 
AÇı1< eksiltmeye konulan iş: Giresun· Trabzon sahil yolunun 

3ı+ooo ıocı kilometresinde üç metre açtklıkla ahşap bir menfezin 
tamiridir. Keşif bedeli 942 lira 71 kuru.tur. 

Eksiltme 3.5.940 tarihine tesadüf eden cuma günü ıaat 15 de 
hususi muhasebe binasında toplanacak olan vilayet daimi encüme· 
niaıce yapılacaktır. 

Ba işe ait ke,if cetveli, ,artname mukavelename ve buna mü· 
teferri diğer evrak nafıa müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 70 lira 70 kuruı muvak
kat teminat vermesi şarttır. 

İsteklilerin yukarıda yaztlı gün ve saatte vilayet daimi encü
meninde bulunmaları ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin 
her gün nafıa müdürlüğüne müracaatlara ilan olunur. 

Giresun Vilayetinden : 
Fmdık İstasyonu arazisi dahilinde İstasyon müdürlüğü tarafın· 

dan gösterilecek tepede ikişer metre irtifaı ve dört metre mesafe 
ara ile iki set duvara inşaatı açık eksiltmeye çıkarılacaktır. Keşif 

bedeli 1149 lira 42 kuruıtur. 
Eksiltmeye iştirak edecekler ihale gününden evvel yüzde 7 ,5 

teminatı mal saodığuıa yatırmış bulunmaları lazımdır. Bu işe ait 
keşif ve şal'tname istasyon Müdürlüğünde görülebilir. 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden : · 
Eksiltmeye ko:ıulan iş : Çorum • İskilip yolunun 44+518 :ıinci 

kilometresinde Kızılırmak üsünde ah~ap (Salor) köprüsünün tulani 
döşeme inşası ve korkuluk tamiratı. 

Bu i~in keşif bedeli 1478 lira 40 kuruştur. Muvakkat teminat 
110 lira 88 kuruştur. 

Bu işe a,t şartname ve evrak şunlardır : 
A . Ekıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri genel ıartnamesi 
D - n ,, fenni tarfnameıi 
E - ,, ,, hususi ıartnamesi 
G - Ke,if cetveli ve proje 

' 

isteyenler bu evrakı nafıa müdürlüğünde görebilirler • 
Eksiltme müddeti 17.4.940 dau 2.5.940 gününe kadar olmak 

üzere 15 gündür. İhale 2.5.940 perşembe günü saat 15 te Çorum 
nafıa müdürlüğünde müteıekkil komiıyoada yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmen için isteklinin teminataoı yatırmıf olma· 
sı Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ıarttır. 

' 

Manisa Valiliğinden: 
Manisada yapılmakta olan doğumevinin baklyel infaatı 

65255 ,95 liralık ketifli ve ketifna mede yazılı vahidi fiatla 
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ilan olunan asa ·· zayedeler Liste • 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat ------------- -~~--~~--.;;....--------~ 
Müracaat yeri Günü Saat• 

A) MU nakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Menfez ve kanal inş. aç. eks. 148 59 
Mecralı menfez inş. n 410 13 
Yalov Hamamlar asfalt yolunun tamiri n 3213 89 
Kütabyada Ask. kışlaSl tamiri (temd.) paz. 5810 -
Adana nafıa garaj ve tamirhanesi inş (2 k_uam) aç. elts. 1485 -
Adana memleket ha t. tamiri " 3500 -
Salor köprüsünun tulani döşeme inş. ve " 1478 40 

korkuluk tamiri 
Doğu'll evinin bakiye inş · (şart. 3.27 L.) 
Ahşap menfez tamiri 
Set davarı inş. 
Ask. Hast tamiri 
Ceza evi binası tamiri 

kapalı z. 

aç. el s. 
paz. 
aç. eka. 

65255 95 
942 71 

1149 42 
946 -

1748 90 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Heybeliada verem sanatoryomu elektrik te
sisatı tamiri 

Elektrik motörlü hassas torna tezgahı 

" 
" 

planya tezgahı 
otomatik destere 

Hava gazı ve su tesisata 

paz. 

kapalı z. 

" ,, 

1749 50 

1450 -

2250 -
1150 -
1157 -

Mensucat, Elbise, Kundura; Çamaşır v.s. 

Köy bekçi elbisesi: 108 tak. 
Avrupa pençelik kösele: 10 t. pa7. 22500 -
Yerli pençelik kösele: 3 · 5 t. ,, 7525 -
Yerli ve Avrup taban astarlık kösele: 2 t. n 4300 -
Goçuk, başlık, eldiven ve bü)•ük lastik çizme aç. eks· 557 -

f\' cbilya, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Möble taksim gazinosu için aç. eks. 2830 20 

~tbaa işleri - Kırti!sye-Yazıhane Levazımı 

Haciz varakası tabı: 2000 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

İnhisarlar ma ulatı nakli 
Un nakli: 80 t. 

MUteferrik 

Kalay: 10 t. (şart. 225 kr.) 
Demir saç levha: l mm: 23 t.-1.5 m/m: 

5.7 t.-2 mim: 25 t.-2.5 m/m: 15 t.-3 
m/m: 14 t. (tart . 228 kr.) 

Küçü!: kopça: 275550: ad.-büyük: 67250 ad. 
Komple ilik makinesi: 1 ad. 
Otobüs motör ve karoseri aksamı tamiri 

Hayvan tırnak demiri: 5 tak. 
Palaska takımı (temd.) 
Kamyon şasesi: 3 ad. 
Atölye için malzeme 
Fare zehiri: 30 paket vim: 10 kutu-kıl fır· 

ça. 30 ad. ·ıüpürge: 100 ad.-çalı süpür 
ge: 100 ad.-badana makinesi: 1 ad.-aşı 
kırması boya: 25 ad.-vişne şarası: 50 ad.
badana mavisi: 15 ad.-badana yeşili: 40 
ad.-kanarya arısı: 60 ad.-neft yağ: 20 
ad,-sikatif: 8 katu-bezir yağı: 35 k.-üs
üstübeç: 70 k. 

Erz , Zahire, Et, Sebze v.s. 

Muhtelif erzak Darülaceze için 
Ekmek: 20 t. 
Un: 240 t. 
Yataklık ot: 3.5 t. 
Arpa, yulaf: 36.5 t. 
Un: 36 t. 
Saman: 54 t. 

":23t. 
Sadeyağ: 900 k. 

" : 3250 k. 
K. fasulye: 11 t. 
Arpa: 40.5 t. 
K. fasulye: 5 t. 
Sadeyağ: 1.1 t. 
Arpa: 452 t. 
Sabun: 15 t. 

" : 5 t. 
İspanak: 20 t.·taze balda: 16 t. 
Tavuk eti: 16 t. 

_!_. M U 7 a y e d e 1 er 
Kri tal cam 

Binek hayvanı: 1 baş 
Oküz.:20 boş 
Radyo makinesi ve camekanlı büfe 

Orman mamulatı ve mahrnkat 

paz.. 

aç. eks. 
paz. 

paz, 

" 

" 
" ,, 

paz. 

" 
" aç. eks. 

pu. 

kapalı z. 
aç. el<&, 
kapalı z. 
paz. 
aç. eki. 

" 
" 
n 

" 
" 
n 

" 
n 

" paz. 
n 

" eç. ekı. 
kapalı z. 

nç. art. 

paz 
aç. art. 
aç. art. 

45000 -
45560 -

322 75 
ve 725 -

7700 -
4616 17 

173 70 

9964 40 
k. o 10 25 
29664 -

2007 50 
5040 -

1080 -
460-
900 -

3575 -
1980 -
1822 50 
800 -

1210 -
27120 -

5400 -
1800 -
3600 -
9600 -

918 50 

üzerinden kapalı aarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
Bu iıe ait ketifname. ıartname ve bu işe müteferri diğer 

evrak 3 lira !7 kurut mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlü· 
ğünden alınabilir· 

ihale 16.5.940 perıembe günü saat 11 de Manisa Vili.· 
yeti Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4512 lira 80 kuru§tUr· 
Talipler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz gün 

evvel bu ite girebileceklerine dair Vilayetten alınmıı ehli· 

241 05 
1185 82 

111 38 

110 88 

4512 80 
70 70 

142 -

132 -

1(18 75 

168 75 
82 25 --

1687 50 
564 37 
322 50 

41 78 

212 26 

3375 -
3417 -

46 71 
ve 54 37 

1155 -
346 22 

24 10 

747 33 
154 -

2224 -

150 56 
378 -

81 -
67 50 
Ol 50 

268 13 
148 50 
136 72 
60-
90 75 

2034 -
405 -
270 -
270 -
720-

68 89 

Kartal Belediyesi 

• n 
lst. Belediyesi 
Balıkesir Kor SAK 
Seyhan Vilayeti 

" Çorum Nafıa Müd. 

Manisa Valiliği 
Giresun Nafıa Müd. 
Giresun Vilayeti 
Edirne Ask. SAK 
lıparta Nafıa Müd. 

İst. Nafıa Müd. 

11-5-40 
11.5.40 
13-5-40 
30-4-40 
11·5·40 
11-5-40 
2-5-40 

10 30 
10 30 
14 -
15 -
9-
9 30 

15 :.. 

16-5 40 11 -
3-5-40 15 -

29.4-40 16 -
9.5.40 14 

2·5-40 15 -

O. D. Yolları Ank. Haydarpafa Sevk 14·5·40 15 -
Şefliği 

" 
" Ank. Gazı Liaeıi Direk. 

Ciresun Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK 

,, 
" Ank. Valiliği 

İst. Belediyesi 

Trabzon Belediyesi 

Gaziantep inhisarlar Batmüd. 
Edirne Ask. SAK 

14-5-40 15 -
14-5·40 15 -
13-5-40 

30-4-40 14 -
4.5.40 11 
4-5-40 l l -
4-5-40 11 -

13-5-40 15 -

13-5-40 l4 -

uh ve cuma 15 -

6-5-40 14 -
29-4·40 10 30 

Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 9.5 40 14 -
6·540 14 -" 

T opbane Lvz. SAK 

" 
• 

İıt. Komut. SAK Fmdıklı 
Adana Ask. SAK 
Ank. Belediyesi 
Ank. Valiliği 

" 

İst. Bclediyeıi 
Galatasaray Liıesi SAK 
Mersin Ask. SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 
İsparta Ask. SAK 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" Edirne Ask. SAK 

" ,, 

" 
Ank. Lvz. SAK 

7-5-40 14 -
3-5-40 15 30 
3-5-40 16 -

2·5-40 16 -
29 4.40 10 -
30.4.40 10 30 
13·5-40 15 -
29440 ıo ıs 

13 540 15 -
13-5-40 10 -
3-5·40 11 -

30-4-40 16 -
15.5.40 16 30 
15·5 40 14 -
14-5-40 l l 30 
14-5-40 15 30 
14 5-40 ti 45 
13-5-40 14 -
13-540 15 30 
11-5-40 10 30 
8-5-40 10 30 
8-5-40 11 -
9.5.40 10 -
9.5.40 11 -
4.5.40 11 -
3·540 14 -

13-5-40 15 -

İıt. 2 ci İcra Tophanede Barut İnhi· 3.9 5-40 11 30 
1arı Satış Depoıu Karşısmda 

Tophane Lvz. SAK 1-5-40 IO -
Pendik Bakteriyoloji Enstitüıü Müd. 3-5-40 14 -
Bursa 1 ci İua Mem, Bursada İne· 2.6·5·40 14 -

bey Hamamında 
iıparta Orman Müd. 4·5-40 10 -

yet vesikasını ve cari seneye ait Ticaret Odası veıikasını ve 
50 bin liradan aıağı olmamak üzere yaptığı bina itlerini iyi 
baıardığına dair olan vesaiki teminat zarfının içine koymak 
suretile ibraz etmeğe mecburdurlar. 

Kanunun tarif ettiği tekilde hazırlanmıı olması lazım 
gelen zarflar 16°5°940 perıemhe ıünü saat ona kadar Vili· 
yet Daimi Encümeni riyasetine tevdi olunmalıdır 

Postada vuku bulacak teehhürler nazara alınmaz. 

29 Nisan 1940 

Isparta Nafıa Müdürlüğünden : 
l - Eksiltmeye konulan it : 
Eğridirde yeniden yapılan bükümet konağı bodrum katınıP 

ceza evi olarak kullanılması için planına göre tadilat yapıbcaktır. 
Keşif bedeli ( l 7 48) lira 90 kuruştur. 
2 - Bu işe ait ev;ak ve şartnameler. 

A ) Keşif laf siliitı 
B ) Proje 
C ) Bayındırlık isleri genel şarhıamesi 
D ) Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi , 
E ) Eksiltme şurtn mesi 
E ) Muk vele projesi 
j ) Hususi ve fenni şartna e I 
3 ) İsteyenler hu evrakı Isparta Nafia Müdürlüğü11e müracaat' 

görebilirler 
4 ) 24.4,940 dan itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konultll 

bu iş 9.5.940 taribine müsadif perşembe günü saat 14 de fspart• 
Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edecek olan eksiltme Kowisyonuııc• 
ihale olunacaktır. 

5 ) Bu işe ait muvakkat teminat mikdarı 131 lira 17 kuruşt~~; 
6 ) Taliplerin beşinci maddede yazılı muvakkat teminatı 1 

beraber dördüncü maddede tayin olunan gün ve s atte Komisyon°0
' 

müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Ha~gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme U. 

Müdürlüğünden : 
Muhammen bedelleri ve isimleri aşağıda yazılı üç grup teı~~ 

14.5.1940 salı günü saat 15 den itibaren ayrı nyrı kapalı 7.arf us 
ile Ankarcıda idare binasında satın almacaktar. 

Bu işe girmek isteyenlerin her tezgahın hizasında yazılı ~ıı; 
vakkat teminatlara ile kanunun layin ettiği vesikaları ve tekliflet'" 
ayni gün saat 14 e kadar komis}'on reiıliğine vermeleri la:ııaıdır• 

Şartnameler parasız olıırak Ankarada Malzeme Dairesinde"' 
Haydarpaşada Tesellüm v~ Sevk Şefliğindeo dağıtılacaktır. 1 

Muhammen Muva~~;ı 
Bedeli · Teoıııı 
Lira Lir~ 
1450 ıos.7° 
2250 168 75 
1150 56.25 

1 - Elektrik motörlü hassas torna tezgahı 
2 - n ,, Planya n 

3 - n " otomatik destere n 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : a· 
2.5.940 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa MüdiirlJIİ 

pnde Eksiltme Komisyonu odasında (1749.50) lira keşif bed~I• 
Heybeliada Verem Sanatoryomu elektrik tesisatı tamiratı pazarlı 
eksiltmeye konulmuştur. .,f 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fe; i• 
şartnameleri, proje, keşif bulasasile bnna müteferri diğer evrak • 
resinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (132) liradır. if 
İsteklilerin en az bir taahhüde (IOOO) liralık bu işe beoz~ 

11
• 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 8 :ı. 
mış olan ehliyet ve 940 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile g 
meleri, 

Ankara Gazi Lisesinden : 
ı· 

Okulumuz laboratuvarları için bava gazi ve u tesisata yap~'' a 
lacakhr. Keşif bedeli l 157 liradır. 13 Mayıs 1940 pazartesi gtı~-· 
açık eksiltme suretile • Mektebler Muhasebeciliğinde ihalesi yııP1 a· 
caktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin okul mubasebeciliğiııe ıs> 
racaatları. 

-----------~~--___.,,,.. 
ensucat -Elbise -Kundura -Çamaşır v. s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin bed. İlk teminatı 
Kilo 

10,000 
3,500 
2,000 

Lira 
22,500 
7.523 
4,300 

Lira kr. 
1687 50 Avrupa pençelik kösele 
564 37 Yerli pençelik köıele ) JI 
322 50 Yerli ve Avrupa taban astar 1 

kösele. ~ 
15,500 kilo Avrupa ve yerli olmak üzere pençelik ve ast•~~~ 

kösele almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.5.940 cumartesi g1l ıı· 
saat 11 de Toph~nede istanbul Lvz.. amirliği satınalma komisyo"ıı I• 
da yapılacaktır. isteklilerin teminatJarile belli saatte komisyona ge 
mel eri. 

Ankara Valiliğinden : 
. Tamirata mütemadiye ameleleri icin yaptırılacalı olan kurı.t~~ 

mamul goçuk, başlık, eldiven ve büyük lastik çizme mübayııasıdtİ" 
mayıs 940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de viliyet ııl· 
mi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık ksiltmeye k00 

muştur. t•" 
Bedeli keşif 557 lira ve muvakkat teminatı 41 lira 78 kurısŞ I•' 

ibarettir. İsteklilerin teminat veya makbuı:u Ticaret Odası vesilı;e~ 
riyle birlikte sözü geçen gün ve saatte daimi encümene gelıı> / 
ve bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlüğünde 
re bilecekleri. 

Gir sun Vilayetin en Jcıtt' 
Vilayet merkez kazası köy bekçileri için b her tadat' 

bir caket. bir pantalon, bir tozluk. bir kasket olarak lıl'" 
parçadan ibaret ve kabul edilmi§ nümuneılne uygun btJ .. 0~ 
mak üzere 108 takım köy bekçi elbl esi 30-4-940 salı giJrı11 
en ucuz fiyat verenden saÜn alınacaktır Talip olanltı ~
mezkur gün saat 14 e hususi muhasebe dairesi binasıll ,e 
müteıekkil komisyonu mahsusuna muracant etmeleri 
elbiseden birer nümune getirmeleri ilan olunur· __/ 

obilya, Büro ve eve yası, Üşamba, Hah v.s. 
~... "'----~ ..__ ----· -- -

İstanbul Belediyesinden : ıısill' 
Taksim kıızinosu ıçm yaptıralacrk 8 kalem möble açık e ıııi• 

1 
meye konulmuştnr. Tahmin bedeli 2830 lira 20 kuruş ve ~k t~ii~ 
natı 212 lira 26 kuru tur. Şartname zabıt ve muamelat ınudiir 
kaleminde görülecektir. 11pı' 

ihale 13.5.940 pazartesi günü saat 14 te daimi encümeo~e {ede' 
Jacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ıba, eb' 
8 gün evvel Fen itleri mudarlüğüoe müracaatle alacaklar• fenıı• 



MGnakua Gazeteıi 

;:ret ve 940 yJlına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale 
~te daimi encümende bulunmaları. 
•atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

günü muay Oda11 vesikalariyle birlikte sözü geçen gün ve saatte Nafıa Komis
yon•na gelmeleri buna ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Mü· 
dürlüğünde görebilecekleri. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü M64ilrlifünden : 
Muvakkat Tabıoin 
teminatı bedeli Baş Tahmini Tahmial Ciaai 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Belediye Tahsilat Dairesi için 2000 adet haciz varakası 

Pttarlıkla tabettlrileceğinden taliplerin salı ve cuma günleri 
~ de Encümene müracaatları ilan olunur. 

~yat - Yükleme - Boşaltma 
Gaziantep İnhisarlar Beımüdürlüğünden : 

Erzak, Zahir-e, Et, Sebze v. s. -
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonnndan : 

1 - 16000 kilo tavuk etinin kapalı zarfla eksiltmesi U 5.940 
saat 15 de Ankara Lv amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli 96 JO lira ilk teminatı 720 liradır Şart. 
namesi komisyonda görülür. İçinde kanuni vesikalar da bulunan bu 
kanuna uygun teklif mektupları saat 14 de kadar kabul edilir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Komutanlık kıtaatları için pazarlıkla üç bin beş yüz kilo 

yataklık ot satın almacaktır. Pazarlık 30.4.940 günü saat on altıda. 
dır İsteklilerin muayyen gün ve saatte kat'i temin tlarile beraber 
Fındıklıda komutanlık salınalma komisyonuna müracaatları 

• Narlı ve Fevzipaşadan G. Antep inhisarlar başmüdürlüğü ile 
~lialcirat fabrikası ve başmüdüriyet mülhnkııtından olan Nizir, Bire· 
, ' Suruç, Urfa, Kilis, idarelerine gelecek ve bu yerlerden Narlı 
~ Fcvzipaşaya gönderilecek ve başmüdüriyetle fabrikadan Kilis, 
tt r't, Nizip, Birecik, Urfa, Suruç, idarelerine glnderilecek ve bu 
tt~.rd~n keulik G .. Ant~p ~atmüdüriyetile içki fabrikasına ge~e-
1 l&a •rıbısarlar idaresıne aıt bılumum emval ve eşya ve malzemenın 
"'liran 940 tarihinden 31 mayıs _941 _tarihine kadar n~kliyatı her ~dirne Askeri Satınalma Komisyonundan · 
,•l ayrı ayrı olmak üzere 15 gun muddetle açık eksıltmeye ko- Evsaf ve şartlarına göre açık eksiltme ile 20000 k ilo ıspanak 

11

ftur. ve 16000 kilo taze bakla satın alınacaktır. Pazarlığı 3.5.940 cnma ~ Ekıiltme 6.5.940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de G· ıünü saat 14 de Edirnede eski müşiriyet daireainde satm alma lı:o-
llltlt İnhisarlar başmüdiriyetinde yapılacaktır. misyoııuuda yapılacaktır. Tutarları 3600 ve teminatları 270 liradır. 

lı~ 1Gelit ve gidiş .~uhammen ~akliye ~~deli Fevzipa~a Ante~ İsteklilerin sözü geçen günde komiıyona gelmeleri. · 
ı~. 4 Fevzipaşa-Kılıs 7162 Fevzıpap-Nızıp 2074 Fevzıpaşa Bı • • * Pazarlılda onbet ton sabun alınacaktır. Pazarlıl'ı 9.5 940 
\ ilt 6084 Narlı-Antep 1242 Narlı - Nizip 722 Narlı - Kilis 980 perıembe günü saat 1 l de Edirne de eski mütiriyet dairesinde satın 
~~tP-Kilis 598 Antep-Maraş 585 Antep-Nizip l33 Antep-Bi- alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 5400 ve teminatı 405 lira· 
'-ilt 23 Antep-Suruç 156 Antep - Urfa 218 liradır. TaJi~ler bu dır. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İıteklilet~Qıınen nakliye bedeli üzerin~en yüzde yedi buçuk hesabıle mu· rin sözü geçen a-ünde komisyona gelmeleri. 

at tcıninat akçası vereceklerdır. • • • Pazarlıkla 452 ton arpa alınacaktır. Pazarlığı 9.5.940 per-
tt ~~ipler eksiltmeye girmeden evvel fartname aranılan e~liyet ıembe günü saat 10 da Edirne de eski müşiriyet dairesinde salın_ 

bıliyet vesikasını ibraza mecburdurlar. alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 27120 teminatı 2034 liradır. 
l\r 

811 eksıltmeuiu ilin edildiği yerlerde istekliler mahalli inhisarlar Evsaf ve şartnamesi her gün komisyenda görülebilir. İsteklilerin sö-
~ müracaatla şartnameleri alabilirler. zü ıeçen ginde komisyona gelmeleri 

~ 0 f 8 r r İ k_ * • * Pazarlıkla 5000 kilo sabun alıuacaktır. Pazarlıtı 4.5.940 Cu-
~ j martesi pnü saat 11 de Edirne de eski müşiriyet dairesinde satın 

•l•nbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : ıılma komisyonunda yapılac Lktır. Tutarı 1800 ve teminat 270 lira 
~ l\oınutanlık kıt'atı için aıfırdan on numa.ıaya kadar beı takım dır Şartname ve evaaf, her gün komisyonda görülebilir. 
._:;'ra tırnak numara demiri yaptırılacaktır .. Pazarl~ğı ~.5.940 ~ünü 

1 ~ .
0 tada yapılacaktır. Nümune ve şartoamesı hergun ıı saatlerınde 

tıı11111ıieYOııda görülebilir. İateklilerin muayyen gün ve saatte kat'l te· 
t~ '"-rile beraber Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna 
~eri. 

~~bul Levazım Amirliğ~Salınalma Komisyonudan: 
1~'d• ve Atıı okulunda mevcut bir adet oto.bösün_ motör ve ka
"- '1taamı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksıltmeıı 3.5.9~0 cuma 
>~••at 16 da Toph~n.e~e Lv. ~mirliğ~ satına_1ma ko~iıyon~nda 
1' ~'1ttır. Motör tamırının keş~•. 3~2 lıra _75, ~ur_uf, ~lk tem~nah 
~!it, 71 kuruştur. Karosöri tamırının ketfı. 7'2a lıra, ılk .. te_m~natı 

37 kuruıtur. Otobüı Kartal Maltepeıınde okulda gorülur. 

A.ıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satıaalma Komiıyonundan 

23 ton 1 mm. kalınlığında demir saç levha 
57 ton 1,5 mm. kalmlığında d.emir saç levha 
~5 ton 2 mm· kalınlığında demir ıaç levha 
15 ten 2,5 mm· kalınlığında demir ıaç levha 

l' 14 ton 3 mm· kalınlığında demir ıaç levha 
~ L'btnia edilen bedeli (45.560) lira olan yukarda yazıl• 
~ı:"~enı demir saç levha Askeri Fabrikalar Umum Mü_ 
~~il Merkez Satmalma kemiıyonunca 65,1940 Pazartesi 
\ı~)'-t 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) 
'• k lt"ruı mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
\ ~ kat teminat olan (3417) lira ve 2490 numaralı kanu. 
~ •e 3 maddelerindeki veıaikle komisyoncu olmadıkla. 
~t bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
'ı. •eıikaıile mezk\ir pn ve saatte komisyona müracaat-
ı' 

~ lrhlllllln edilen bedeli 45.000 lira olan on ton kalay Aı 
~ .. ~~rtkalar Umnm Müdürlüğü Merkez Sa~ınalma komis
~ 9 5 940 Perıembe günü ıaat 14de Pazarlıkla ihale 

lttir. Şartnameıi 225 kurut muakabilinde komisyonda 
~'-l· ~U'Vakkat teminatı 3375 liradır· isteklilerin 2490 No. 
~111.ltı 2. ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle komisyon· 
lt 'dıklarına ve bu iıle alakadar tüccardan olduklarına 

')taret Odası veıikalarile birlikte mezkur gün ve saatte 
•tıda bulunmaları· 

~· . Ankara Belediyesinden : 
~~ ltfayesi için üç adet kamyon şaııeıi pazarlıkla alınacaktır. 
Jt._. "'ıaa•n bedeli 7700 liradır. 
~'ta•t 1155 liradır. 
'~~'ltıesin i görmek istiyenlerio her gün encümen kalemine 

, ._
1
crin de 30.4.940 salı pnü saat 10,30 da Belediye Encü· 

~ Gracaatlara. 

~tll levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~ "tt Adet 

Ytıılt 5•5So Küçük kopça 67,250 Büyük kopça 

Galatasaray Lisesi Alım Satırn Komisyonu Reisliğinden 
Mikdarı fiyatı ilk teminat 

Kilo K. S. Lira 

20.()()0 10.25 154 Ekmek 
Galatasaray lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar mikdarı 

ve muhammen fiyatile ilk teminatı yukarıda yazılı ekmek 
ihtiyacının 13 Mayıs 1940 pazartesi &ünü saat 10 da Beyeğ· 
lu İstiklal caddesi 349 numarada liseler muhasebeciliği bi
nasında okul iaaresine ve ticaret odasınıa yeni sene vesika 
ve teminat makbuzile belli gün ve saatte komisyona gel. 
meleri· 

lıtanbul Belediyesinden 
Darüliceze müeaaeseıi için lüzumu olan muhtelif erzak 

kapalı sarf usuliyle eksiltmiye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
9964 lira 40 kuruı ve ilk teminatı 747 lira 33 kuruıtur. Şart
name Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir· 
İhale 13 5 940 pazartesi &ünü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 940 yılına ait Ticaret Odaaı veaikalarıyle 2490 numaralı 
kanunun tarif atı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup· 
larını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene ver
meleri. 

Merıin Aıkeri Satınalma Komsyonundan 
240.()()() kilo un kapalı zarfla 3.5.940 Cuma günü saat 

11 de Mersinde Askeri Satınalma komisyonunda eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 29,664 lira, teminatı 2224 lira
dır. İsteklilerin teklif zarflarını ihale &ünü ihale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. - - ---- ________ :;;.._ _____ _ 

• • 

MUZA YEDELER 
İsparta Oı·man Müdürlüğünden: 

Orman koru.na Erleri tarafından hazine ııamıııa zabtedilerek 
Diyedin, Deregüme, Elyas, . Darıveran, Koz!u.a, Çobansa, Sav, Ke· 
çiborlu belediyesinde ve l.sparta anbarında, Kavak alaıaı, Ya~a, 
Ovacık, Akpınar, Atabey ihtiyat heyetlerine teslim edilen ve ls
pr.rta Sulh ceza mahkemesince satılmasına izin verilen orman ma
mulat ve mahrukat ve Hayvanatın 4.5.940 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 10 da İspnrta Orman satış komisyonu huzuriyle sa
tılacağı ilan olunur. 

BOR SA TAKAS PRiMLERİ 
ÇEKLER 

27 - 4 . 1940 Takasın nev'i ithal At ihracat 
Londra 5.24 Haı.ır Alıne 
Nevyork 148.15 ---
Par is 2.9647 Enterşaııjaltl S6 45 44 
Milin o 7.5950 

Lira K. Lira K. 
68 89 918 50 20 

Kilosu 
3674 

Fiata 
15 

Kurq 
Ôkheti 

Pendik Bakteriyoloji Enllitüsüne ait serum aklderi •leue1e
de castu ebyazı yapılarak kesilmek suretile 3 mayıı 940 tarihinde 
cumıı gilnü saat 14 te Kartal belediye dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her fla mfleu ... midGr
lüğüne müracaat edebilirler. 

Açık arttırmaya girmek istiyenler yukarıda yazıla maanen olu 
gün ve saatte teminatlarını Kartal malaandığ"ıaa ,.tararak Kartal be
ıediye dairesindeki 1&tış komiıyonuna vermeleri. 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

•• v •• 

1 - 26. iV. 940 tarihinde pazarlıkla ihale olanacatı illa edil
miş olan 10,000 adet bira sandığı ile 11,000 adet bira kuaı~nın pa· 
zarlığı görülen lüzum üzerine 2. V, 940 tarihine tehir edilmiflir, 

il - Pazarlığı şeraiti sabıka dairesinde saat 16,30 da lllanbul
da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komİlyonun-
da yapılacağı ilan olunur. (3386) 2-4 

• • • 
Mub. bed. % 7,5 tem. Eluiltmeain 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. fekli Mali 

Zamkı arabi 
Lastik halka ve 

350 k. 
1600 adet 

385 ()() 
627 50 

29 00 
47 00 

açık eka. 
;. > 

15,30 
18 

conta 
Hardavat ve muhte- 9 kalem 1779 30 133 42 > • 16,lO 

lif boya 
1 - Nümune ve müfredat liateleri mucibince yukarıda cinı ve 

miktarı yazılı malzeme açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluiltme •

etleri hizalarında yazılıdır • 
Jll - Eluiltme 10. V. 940 cuma günü Kabatqda Le.azım ve 

M11bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 
iV - Nümuneler her gün •özü geçen Şubeden prillel>ileeet 

l'ibi boya müfredat liıteıi de parasız alınabilir. 
V ~ İsteklilerin ekıiltme için tayin olunan fln ve aaatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür · Komilyona milracaatlar. 

Cioıi 

(3291) 2-4 
• * • 

Miktarı 
Muh. bed. Y.7,5 te. Ekliltmenin 

lira kr. lira lu. teldi ıaati 

8 No. Elektrik kapıülü 
Santral fişej'İ 

ı ooo.oao A. Sif 68000 - 5100 - k. z. 14 

6 m m Flober fişeti 
9 m/m çift ıarjlı Flober 

10.000 » paz. 15 
25.000 > • 15,~ 

fişeği 25.000 > > 15,45 
Adı tapa 6.000 • • 16, 
Nişan fişeği 22 m m 1.500.500 > > 16,3G 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cinı ve miktarları yazılı 
av malzemesi hizalarında gösterilen usullerle utan alınacakbr. 

il - 8 numara kapsülün muhammen bedeli mavakkat teminatı 
eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

Hl - Eksiltme 15. V. 940 çarşamba günü Kabatqda Lenzım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Elektrik kapsülü ıartnameıi Levazım ŞuH.i veznesin.lea 
ve İzmir Ankara Baı Müdürlüklerinden 340 kurat makabiliade alı
na bileceği gibi diğer fBrlnameler parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mühilrlil teklif 
mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paruı makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale flnG 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkQr Komisyon Bat· 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve dfter işlere rirecekle. 
rin de % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkOr Komiıyoaa müra-
caatları ilin olunur. (3203) 2-4 

••• 
1 - Nümuneıi mucibince 2,000,000 adet bira ıi ... i kapıGIG 

müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 3. V. 9~0 cuma günü saat 14,30 da Kabatqcla 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoaunda yapılacaktır. 
111 - Şartname sözü geçen Şubeden para11z alınabileceji fibi 

nümune de görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve natte Y. 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür Komi•yona milracaatları. 

(3152) 4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınılma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresine üç yüz yirmi bet kuruı kıymet biçilen vuıf 
ve örneğine uygun on bet bin metreden yirmi bin metreye kadu 
erat kışlak elbiselik kumaşı 11 5.940 Cumarteıi rlail 1aat onda ka
palı zarf usulü ile aatın alınacaktır. 

~'lla ıniktarı yu.alı iki kalem kopça alınacaktır. Pa~ar.la~I~ 
, 7·5.940 salı günü ıaat 14 de Tophanede levazım amırhğı 

~. ~ koıniıyopunda yapılacaktır. Kopçalar beyaz, ı'yah ve sarı 
"-tt ltklilerin getirecekleri nümunelerden beğenilmek Üzere 

'\ il· t nümuoelerile komiıyona gelmeleri 

Cenevre 
Amsterdan 
Brüksel 
Atine 

lngiltere 
33.5380 Belçika 
79.4091 Hollanda 

25.2660 ••veç 
Fraııaa 

0.97 
ı•viçre 

56 40 
70 47 
66 41 
53 50 
56 40 
70 40 

59 
46 
40 

48 
39 
39 

2 - Şartnamesi 325 kuruş kar,ılığında komİlyondan alınabile
cek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 4!l00 liralık ilk teminat ve 
şartnamede yazdı belgeleri muhtevi teklif mektuplarıDı ekıiltme 
günü saat dokuza kadar Komisyona vermit olmaları. 

L ~~r •elet komple ilik makinesi almHaktır. Pazarlıkla 3 mayıs 
°"'-t.' IGııü aaat 15,30 da 1:oplaanede levazım amirliği satınal-

'aa )ora~nda yapılacaktır. isteklilerin teminatlarile belli saatte 
' ltl11aeleri, 

lc.."f Ankara Valiliğinden : 
~"- ~.ıelli 4616 lira l! kuruıtau iba~et bulu~~n Ankara in

-._,- tt kutu atelyeaine aıt malzeme mubayaa ışı 13.5.1940 pa
~ ~it:: lflat 15 de Nafıa Komisyonunda ihalesi yapılmak üze· 
~~'ltı..~lıaaeye konulmuştur. 
~~t teminatı 346 lira 22 kurufhır. 

lQ lbuvakkat teminat mektubu veya makbuzu; Ticaret 

Sofya 1.8125 
Madrid 13.435 
Buda peşte 27.22 
Bükreı 0.625 
Belgrad 3.54 
Yokohama 35.0475 
Stokholm 31.0975 

ESHAM VE T AHVıLA T 
Sıvas -Erzurum ~ 19.62 

n " 
5 19.62 

1938 Y. 5 ikramiyeli 20.20 
iş Baıakaıı nama P. 8,30 
Ergani 19.10 

ihracat primleri o/ o 100 lı:ı.)mat ilıerinden 

heHlt edilmiştir. 

BÜTÜN MÜTEAHHİTLER 

M Ü NA K A S A 'yı 

Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 

onların en emin rehberidir· 

(3250) ( 1856) 2-4 

~AHÇE VE PARK 
Müteahhit ve MerJakhlarıaa 

Park ve Bahçeler için lazam olan her nevi fidaalan ile Or
man ve Çiçek fidanlarını en müsait şeraitle yalaız b•hoie-'•w 

tedarik edebilirsiniz. 

BiR DEFA TEŞRIFINIZ İDDİAMIZI ISBATA KAFIDlk 
Al9RESı B•yotlu, Pangaltı, Fiat Garajı yanı... N• 6 
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CINQUIEME ANNEE No. 1404 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 m ois Ptrs 2700 

Le No Ptrs 5 
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t 

Quotldien des AdJudicatlons 

29 A VRIL 1940 
~ 

ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenb<-ı HRn. 2m Etag~ 

Nl ~9 11 12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 
iı I 'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de •'adjudication 
Prix C&ut~-;:----~d';dj"'ii""dicatfÖn et du 

d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cabier dea Cbargeıı 
~--~__,----------~~------~~~~~~~ 

AdJudications au Rabais -
C on str~cf ic rıs " R € s: eı r atior. s-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. cannl et nqueduc Publique 148 S9 
« dalot ,, 410 13 
" en nsphalte s ıoute Y nlova·Hamamlar ,, 3213 89 

Rep. caserne a Kütahya (aj) Gre a gre 5810 -
Constr. garage et ntelier de repar. d'utilite Publique 148S -

p1:1blique a Adana (2me partie) 
Rcpnr. hôp. Regional Adana 
Repar. nqueduc en bois 
Constr. digue Publique 

,, p}ancher en lonilJeUr et rcpar. parapet :» 

pont Salar 

3500 -
942 71 

1149 42 
1478 40 

Achev. constr. mnison nccouchem. (c. eh 3,27 L) Pli cach 652S5 95 
Repar. hôp. militaire Gre a gre 946 -
, > maison correctionnelle Publique 1748 90 

241 05 
1185 82 

111 38 

70 70 

110 88 

4512 80 
142 -

E lectricite-Gaz-C hauff age C erıtral (lnstallationet Materiel 

Repar • install. electr. sanatorium Heybeliada Gre a gre 1749 50 132 -
Machine·outil iı. tours sensible iı. moteur electr. Pli cach 14SO - 108 7S 

.. " plane a moteur electr. ,, 2250 - 168 7) 
" automatique iı scier a moteur electr. , 11 SO - 82 25 

lustall. gaz a air et eau 11S7 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Cuir d'Europe: 10 t. Gre a gre 22500 - 1687 so 
" 

indigene: 3,5 t. ,, 752S S64 37 

n d'Europe et indigene: 2 t. ,. 4300 - 322 so 
Habits pr. gardiens village: 108 complets 
Manteau, capuchon, gants et bottes en caou- Publique 557 - 41 78 

tchouc 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplsserieetc. 

Municipalitc Kartal 

" n 
Com. Perm. Municip. lst:mbul 
Com. Aciı. Corps Arme"e Balıkesir 
Vilayet Seyhan 

ll 

Dir. Trnv. Pub. Giresun 
Vilayet Giresun 
Dir. Trav. Pub. Çorum 

Vilayet Maniı;a 
Com. Ach. Milit. Edirne 
Dir. Trav. Pub. lspartn 

Dir. Trav. Pub. latanbul 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat 

Bur. Exped. H. paşa 

n n 

n " Dir. Lycee Gazi Ankara 

Com. Ach. lnt. Tophane 
,, n 
> 

" 
Vılayet Giresun 

n Ankara 

Ankara 

Articlcs d'nmeublement pr. le casino Taxim Publique 2830 20 212 26 Com. Perm, Municip. lstanbul 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

Joura Heureı 

1 l-S-40 10 30 
11-5-40 ı o 30 
13·S-'IO 14 -
30-4-40 15 -
11-S-40 9-

11-5-40 9 30 
3.5.40 JS -

2·S-40 15 

16-S-40 11 
29-4-40 16 -

9-5-40 14 -

2-S-40 15 -
14-5-40 15 -

14-5-40 15 -
14-S-40 lS -
13-S-40 

4-5-40 11 
4-S-40 1 ı 
'4·5-40 11 

30.4.40 14 
13-S·40 ıs -

13·S 40 14 -

lmpression feuilles de saisie: 2000 p. Grc iı gre Municipalite Trabzon Mardi et vendredi 1 S 

Transport-Charg ment - Dechargment 

Transport articles monopolises 
Transporf farine: 80 t. 

D ive rs 

Etain: 10 t. (cah eh 225 P) 

Publique 
Gre iı gre 

Gre iı gre 
Tôle en fer en plaque de 1 mim: 23 t.·id. de 

" 1,S m/m: S7 t.-id · de 2 mm: 2S t.· id. 
de 2,5 m/m: ıs t.-id. de 3 m/m: 14 t. 
(cah eh 228 P) 

Agraffes petites: 27SS50 p · ·id. grandes: 67250 p. 
Mnchine boutonniere: 1 p. 
Repar • autobuı, moteur et pieces de carrosserie 

Fer numerote pr. animaux: S complets 
Ceinture pr. soldats (aj) 
Chfüısis de camion: 3 p. 
Materiel pr. ntelier 
Poison pr. ıouris: 30 paquets·vim: 10 boites· 

brosse en crins: 30 p.-balais: 100 p.-id. 
en brousniiles: 100 p.·machine pr. badi· 
geonnage: 1 p.-peinture ete. 

Provisi ons 

Div. prov. pr. l'asile des pauvres 
Pain: 20 t. 
Farine: 240 t. 
Foin: 3,S t. 
Orıe et avoine: 
Fnrine: 36 t. 
Paillc: S4 t. 

" 23 t. 
Beurre: 900 le. 

36,S t. 

l) 32SO ,, 
Haricob secs: 1 1 t. 

Adjudications a la surenchere 

Vitre 

" ]) 

,, 

" .. 
" Publique 

Gre a gre 

Pli cach 
Publique 
Pli cnch 
Gre a grc 
Publique 

» 
,, 
n 

> 

> 
,, 

Publique 

4SOOO -
45560 -

322 75 
et 72S -

7700 -
4616 17 

173 70 

9964 40 

29664 -

2007 50 
5040 -
1080 -
460 -
900 -

3575 -
1980 -

3375 -
3417 -

46 71 
et 54 31 

1155 -
346 22 

24 10 

747 33 
154 -
224 -

ıso 56 
378 -

81 -

" 50 
i7 so 

268 13 
148 50 

Dir. Pr. Monopoles Antakya 
Com. Ach • Mil. Edime 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlc. 
> " 

Com. Ach. lnt. Tophane 

n n 

" " 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

> Mil. Adana 
Municipalite Ankara 
Vilayet » 

n n 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

" 
Mil. Mersin 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

Com. Ach. Mil. Isparta 
l) , 
.. .. 

,;» .. 
,, 

" 
" " 
" " 

6-S-40 14 -
29-4-40 10 30 

9.5.40 14 -
6-5-40 14 -

7-5-40 14 -
3-5-40 ıs 30 
3-S·40 16 -

4-S-40 16 -
29-4-40 ]0 -
30-4-40 10 30 
13-S·40 ıs -
29-4-40 10-lS 

13-5-40 15 -
13-5·40 10 -
3-5-40 il -

30-4-40 16 -
15-5-40 16 30 
15-S-40 16 30 
14-5-40 11 30 
14·S-40 lS 30 
14·S·40 11 4S 
13·5·40 14 -
13-5·40 15 30 

2me Bur. Exec. lst. Tophane en face 3, 9-S-40 11 30 
depôt de poudre 

VIS F c L 
De l'Administ:rat.ion Generale de~ 

Chemins de Fer et. des Port.5 
de l'Et:a Turc 

18 articles de diver.ses Eimpoules, dont la premiere adjudicatİ09 
du 18.4.940 a ete annuiee, d'une valeur estimntive de 32195 f)~~ 
seront achetes par ·voie d'adjudication sous pli cachete le jeudı 
Mai 1940 iı 15 h au local de l' Administration Generale ıi An~,.r' 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la prc~ 
dence . de la Commission le jour de l'adjudicatioıı jusqu'ıi ıJW 
leur.ıı offres, une garantie provisoire de 2414,63 Ltqs. et les cer! 
cats exiges par la loi. 

Les cacbiers des charges soııt en venle au prix de J61 pttf' 

nux Caisses d'Ankarn e•t de Haydarpaşa. __ -~-2-6_1)-~ 
Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIO NS QUI -AURONT LIEU LE 30.4.940 

Chemins de Fer Etat: 1 Minis. Hyg. et Assist Soc ,Aıı~· 
Conetr. Ferriboat [No 1385) Bcnı.ine [No 139~] 
Produitı phormaceutiqac et iode[No 1385) Dir. P. T. T. lzmir: 

ı Poidı de menreıı (No 1388] Chauıısurcs et eııcarpin [No lSQS] 
Grallllle [No 13881 Cbambre de Commerce et 1" 
So ıf [No 1389) dustrie a Kırkl reli : 
Confection d 0 habit11 [No 1890] 

lmpresaion de quıttance [No 1S9S] 
Appareil Roentıen avec acces.!No 1391] 

Com. Ach. Milit. Isparta : Vilayet Balıkesir : 
F [N 38 

Conıtr, dalot et rep. pont (No ıs9'11 
arine o 1 6) 
Com. Ach. Minist. Def Nat.: Dir · Fabr. Milit. İst.: 

Veltmetre (No 1402] Acide ozot ique [No 1394] 
Tanlı: ambulant pour benzine [No 1387] Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank·: 
Beaace [No 1.395] Plnque• en fer fNo 1397) 
Bottineıı [No 1401) Soufre (No 1399] 
Rcp. div. bat . [No 1402] Huile de coton (No 1400] 

Com. Acb. Milit. Edirne : Com. Ach. Mil it. Selim iye: 
Raisiruı •ecıı [No 1387) La t [No 1395] 
Machine pour petrir (No 1400] Com Ach. lnt. Tophane: 
Linge pour ııoldotı [No 1403] Rcp. chandiere a vapeur [No }401] 
Pois-chiche,aavon,lentilles rougeı [No 1403) Seauıı: en toile [No 1.ıWI] 

Direction P. T. T. lstanbul : Div. bobiae INo 1399) 
lnstal. clcctr. [No 1388] Ruban [No 14011 • ye' 
Saca pour facteurıı (No 1S91] Dir. Hangar Aviation ıı 

Dir. Gen. Monopoles: şilköy: .,-
lte~ine [No 1389] 1 Confeetion de capote et •ebat de'~ 
Sacş pour ııel [No 1392) sures (No 1401) 
Couvercles eo boccalıthe [No 1392] Chaudron et gomell• [No 1401) ~ 

Dir. C11lture lstanbul : ı Com. A~h. Comm. Gen S 
Taies d'oreiller (No 1402) I Douan. lstanbul : 

Direction P.T.T. Afyon: Semi-coke (No 1401) • 
Rep. bat. P .T .T. (No 1390) 1 Dir. Pr. Monopoles Edirne· 

Dir. Pepinicre Mersinli: ı Constr. W.C. [No 1401) ı· 
1 bil' 

Conıtr. baHin (No 1390] 1 Com. Ach. Comm. lstan 
Vilayet Kütahya : Chien (No 1360] [)Si 

Articlee poı.ır loboratoire [No 1390] Etuıs pour piocheı et pelleı [Na 14 

Municipalite lataobul : - •'' 
Rep. toit et ccurie (No 1402) NOTES • Leı Numcronntr• f d' 

1 

Ccınstr. bareau et maİşonıı pour fonction• these. aont ceuıı: de notre jour11
• 

naire A Flory• [No 1391) lequel l'avıı a paru / 
F.romage blanc et Koche:r [No 1393) (•) Leı affaıreıı suı vieıı d'ut1

8
,, f 

Dir. Gen. Türk kuşu: riıqae H rapportent iı du ~·11' 
Articleıı en acier [No 1391] adjud~cat ion i la aarenchere. ___,// 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundtlfJ ~!ı' 
Nakliye okulun·a ait bir binek hayvanı 1.5.940 çar~İ8tt~ 

günü saat 10 da Topçularda. Atpazarında satılacaktır· 
lilerin Atpazarında satı§ memuruna müracaatları· 

İstanbul 2ncl İcra Memurluğundan : 11;' 
Bir borcdau dolnyı 940/1177 No, lı dosya ile tahtı bacıe ;30 1 

muhtelif ebadda kristal cam 3.5.940 cuma günü 11 30 dan 1 '..ıo-' • ' ..... 1 ı• J 
kadar Tophanede Bnrut inhisara sntış deposu karşısındaki ir aıP 
dükkan önünde satılacaktır. O gün muhammen kıymetinin >,-6' 
75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırması 9:5.940 perşeoıbe b•"~ 
aynı mahal ve saatte icra olunnrak en çok arttaranın üstüne d r . e ı 
lacakhr. Talihlerin muhammen hıymetinin yüzde 7,5 nispetınijtl'ı' 
akçeıile ıatıf zamanındn mahallinde bulunacak memuruna Ol 
leri ilan olunur. 

• Bursa 1 inci İcra Memurlug"'undan : .. 11 

·ıe .. ~ 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar ~e~ dt 

lira kıymetinde 5 lambalık bir adet radyo ile 10 Jira kıyıııetı~ııO I 
adet camekanlı büfe 2 .5.940 tarihine rnstlıyan perşeaıbe r1 ,p'/ 
4 d 16 k d • . tt•' 1 en ya a ar Bıtrsada loebey haınamında açık ~r ttı' 

satılacaktır. Yü:ı:de yetmiş beşini bulmadığı takdirde 2 incı •' ıııl 
6.5.942 tarine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 den 16 f~t ~ı 
ayni mahalde itra kılınacağından talip olanların yevmi vııf;•t e'I 
kurda orada hazır bulunacak icra satış memuruna mür:

8 
/ 

leri ilan olunur. ~ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörli7'ismail Girit 

Buıldıtı yer: Akın Buımevi lıtanbul 


